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jj Türk Dili Evi Ba/Jkesir 1 

~ "'- "'> Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur . . il Yıllı~ı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuru~ il 
.._<...A.R.TESlDEN C>ZGE GÜNLER.n·s VE SABAHLARI ÇIKAR. 

• ~. , .. ~ it ·' . .& ' t:IJE;»f.~~ 

~:~~:~~~de Atatürk Dün Bursayı Şereflendirdiler. 
P.ı·,"" . ... ıze 

b'.~~al.endÜ~~~~n~n ~::~:·~~: İtalya Ha.beş. istana b.üy_ük bir_ordutopladı! l,.A--tatu~· rk Du ... , n-.-·Bu--rwsayı~ 
~09~;ııyerlem"kte olrluğunu M 
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rnj Or, <lt:>vlet t. tbırle- u sso ın 1 s 1 ta a e 
;;~~~:.~:;::;·~·~;~~:~~~~!~:; . ' Y n - a ş S e e f 1 e n d i .. d i 1 e r. ı.,'~"' 1 nılu lrılo>rİn "kı ··- Harbindeki bozğunluğun bıraktığı B- !k .. d - .. i B l k ~; 1 

l~nd· or 1Yor, t ndtlstriyi ŞC\'k_ ' 1 UYU On eTlffilZln Q l e~ • 1 

·~~:~i·~:ı: ;:~~;,~;.··d;ii::;: Fena Hatırayı Silmek Niyetinde. 
1 

ri de şereflendirmeleri pek j 
·;;·:~. ·:~i:~·~:~,~~~::~:;~~: Mussalini doğu Alribda bir teftiş gezisi yapmk ve hir meydan mvhmhui ver- isıaıı1ıııı.~~~i~=~~~~~~;,1,.ıı ) cu-
~r1'z1 budnnıahrı ıs~. ir pn· direcaktir. Amerikıdıki Habeşler harbin önüne grçmesı içrn B. Rrznlte hş vur(ufu. llltJJ' Başkarıııııız Kaırı:ll .\ı~ıliil'~ B111 ~;ı~ J Şt'-
~8\r;;111en hnnH'D yerli en- Paris, 16 (AA) - Homa- çmesi iç·in tPşebbüslorıle bu- bile~ektir: reftendirni şlı•rdir. 
Dıus,ı bıraktı dan bildirildiğine göro doğu luomssını i~temiştir 1 _ ltalyn Somtılisi ve Büvük Üııdeı·iaıizirı Bur~adarı ~oııra ~U-

lıibirı ergelerle :alınan bu Afrıkası i~in yapılan sefer- «Afrika Afrilrnlılarıodır.)) Eritr., hudutları boyunca ay- • ) fl J k 
J er, endü trimıze du ye· berlik bitmiştir. Şimdıye krı - Düsturunu güden Afrikayı rılacuk bir mınt:ıkunı11 İtnL ~ıgırlığm KP.ı .ekler kfi~· iiııii oradoıı ( a a 1 P-

t ~"vl~r vermrıktedir. Otn'· dar göoderilı•n kuvvetler ar· yeniden kurma birliğ ni ita. yan kontrolu dahilinrle siya. ~iri ~"rPflt•rnlirnu•lf'rİ JWk 111uh CJll(•ldir. 
hu ~!idi elindeki enflüstride tmış bunu muvazzııf elli bin lyanlara harşı Habeşleri ko- sal tamirata tubi tutulmiltıı. 

1 

Aııkar~ı, 1 f3 (.\ •• \.) - .\tatiirk düu Hur-
t%~ e~ıerin nıısıl yerine ge· nüfus olmak üzere 1 10000 rumak için gönüllü topla-

2 
_ ı:,velkı· hududun ar· • l i · 

c,,.r. • sa ."a ~itınış el'{ 11·. ı ~~rd·, "!n .. ı RÖsterir örnekler kişidir . mak hazırlıkları yapıyor. · aı"t •··1 

S kas ı nda y:ılnrz Jtalynyn &... ~ 
at, . Unıed,:ınk fııbrika- Som:ılideki kuvvetler de 35 ltalvanlanın rı1zlu (leve a 
'~ l ' ., olmıık üzere sivnsal ve eko-

'r" • .. 'Yet fiotım 2Pçen yı- bine çılrn rılmıştı r. t ı ı .. · M "' Bir vapur yolculuğu. .. .; s:ı ın a nrn arı nzerıne ı sır nomik bir nüfus ruınta-
~litd~ore yüzde y rmi bttş Bundar. başka yol inşası hiikfimeti Eritreye d~vu ~·ı- k 

1 
Bu 

) ı B ıısı ayrı mos ı. mın_ 
~~8el·t. u ayrım ktılitenın için dt1 40000 i~ı;i göndı·rıl kımırıı y:ı~ıık etti. · 
" ıhııı·ı<ı·r c• '"' U<'tJZ 8 .. _ • • taka 1906 tla Frnnsu. ltalyn .. ı .- .. mıştır. ı·t 1 H b k ğ s 1 r oy a yan - a 8$ 3Y 3SI na 1 ve fnuı· ıt .. re ar<1:--ında v:ı1ıılan Q' Oğcılt m.n nrt,rılmn· Royterin bir hnherinıı gö , ı:'I ~ ~ 
Ş13:1\rurn ıktad r. re lle doğu A(rikosındu bır kota11labi1ir. mu:ıhedeye uygun düşecdt-
,.~r .fwt ıı. irıdirı:n ~eb- teftiş gezisi yapacak o'un Londradon Maten ~azete- tir. Hu suretle İtalya lfobe -

'• 1 ° 1 ~ VPrgılurin :ızıı ltıl - Mu8!\olini HRbeşistuna hir sine bildiriliyor: \?İS\tını ıleğerlendirecei. VP 

1: ltıa ı ch•ğıldir Fubrik meydan muharetcsi vermek İtulyan ın Londra sefiri Si- esirliğiu kııldırılırıns ı no n<•za. 
tot l<lplu ,.,. rn--yonel ı.: ı- ve eski İıaly.ı - itabı ş har - mo Grandi l-laLr~ - lt.ulyun ret eıhıeektir. 
": rııulıy ·t., indirmeleri binılfllri Jtalyan hozgunluğu kavgıtsının bir harışla kota İtulyı.ırıların J.,mesine ba. 

~ t il\ erın ueuzbt lmas ntla nuıı bıraktığı fırnn hatıroyı rılması (halleılilmesi) ı~~ın, kılırsa , lnkilterf' hükümoti. 
J ıtıı ·tır silmek niyetindedir. P.ş Bakanlıırına bir tekli(te şimdiye kadar Adis - Abu_ ~ 1 ., . ·. !"' 

ır/' 1 rış1111lı< iı;; liyf'n en- Diğer taroftan Nevyork- bulunmuştur. hadu t öylı! bir toklifte hu· 
'l)ı 11 ın •lo hu ôrrıı klPre tan alınan[ haberlere göre Lonılr:ıdaki İtalynn nıt:lı:ı- lnnnrnğ"a ıwk istPkli dı>ğildir. 

k :;"c•knıerı.ı 1 ılir. De Arn(.'rikaıl ı ki Habı>ş komitesi fillerine göre iki l'~ns üze· Hununla ber ılwr 1906 ınu-
'J'l:-ı\ı bir pnzıınln ih· Ruzvı•ltlı n hnrbin önünfj g-~ rine bir anlıışma kabil ola {Devamı ü~·üncu gavfııılo) 

• 1 

1 lcrı, "l'klın•ll· :ıvlnn-
r k ~oz yumucHk d· · ~il_ 
YULll knrar ge~·t:'n nı ırtta 

' (J • 
b 1 cıderın s ı\·luv MP~·i-

ıl l ('ı ·, • .. 
ı~ı ,...ındr a<; kca ~ııy-
k~ ~lılıııı l 1. 

1 "'Qrı •. 
l ::ıyılı•snıe ılı·nınılc-

ı t t 

·fı1,,_111ırıtınde bir rıııt 
1 

1 L'ı ı 
~ " ıu rnulı ıl YPrıııı•ıııPk 
t ı•ıct.ı • 

ı k ıg korıtrol te hir· 
1 tıt ·nı~ıftıl (·ek ,.e ı>~kle

(!<'ekt· 
kil ~ ır >l 
~t Orıu U . f uu·· uu·· L ~.\ z.-rın• "· u .J a. 

};ıl~tY~n l~urti progr:ıı~ıı~
ct. gı O IPmlı dt ir,-;ıklı-

r L en '' . t • !':') 
ıı: 1 ıenı Hr knrıır o 

. n ( ıul y z· 
t l ' 

t lrı 1• 1 
L iıt n 1·rle vol"•,ıl tm:ın-
~ 1 ır ı "' ı-o 

~ h 11 :.ı \'Ik o h ılı.:(' ek a ii' ı ğ' 
~ı tıııı .. 1 

t on eıııı>k t«ın 
t ' tıııtı ' 
~ 'llt ın enllust rıl nlı• 

ı tol ı · · 1. "~r ı •rırı ı ı nzcn 
'IS I(' >) (1) 
& ) rogram nıntl-

~ k 
l. tr.ıtlıı i . . . 

1~e k r r·n< üstrınıızın 
b,I' <l 6 'l{lrkindPn daha ge. 

t qJ t evıf<t kontrolü nltın. 
L ~ tıla"o .-, .. . , f.ırı0 . ,..., nı gosterır. 

v. mı 8 k l k . 

= 

B a ş b a k a n ı m ı z. 

Baş~akanımız K1Zılkilisa~an sor:ra lg~ire var~ılar. 
Ankuro, 16 (Üzel nvtorım-., 

ızdan) - Buşhoknnımız İs. 
met İrıöııii Karnkösoden ny

rılar:ık Dıy::ıdin ile 1\ zılki
li~e gıi ınrii k nıı'r kezi ıı i te
ft i!i ettillten ı-orıra lğ.lıra 

g ılın iştir Başbukanım z Do 
ğudaki tetkiklninıJf•n <'c>k 
eyi sorıııdar almış bulunuy· 
orlar. 

A akara, 16 ( A .\ .) lhin 
Kar:ıkö!'led,n hurı!k~tle Oıyıı. 

llin iiztırindıın l\ızııliz .. yı• ~i· 

derek ~ümrii k merkezini 
Gürcü Bulak hudut istasyo 
nunu ve A~rı nııntokasını 

gezmiş ol3n l.ı.mPt İniinü 3k· 
şam I~llire ~eldi B ı-.tıakııırııııı7. l~ııırl lıı1111ıi 

Ekonomi 
Bakamm'z Mos~ovada gö
retlenn' ~etam Bdiyor. 
~lo~kova 16 (A .. \ ı - So· 

vyet ıl ~ hl'imı konı ,;eri Eko· 

nomi H ıknnımız şını•fırıe cliin 
akşnnı bir scilen rnrınişt ir. 

Celal Bu yer berıı ht•rınıle 

büyük elc;imiz ıılduğu lır ide 
ziy:ırPt ve ırörü..;mı•lı•rine ıle· , ;:., . 
vuıu etmt!kteılır. 

Tokdta Hava Kurumuna 
yardım edenler. 

Tokat. 14 (:\ A) - 11.ı· 

v:ı Kurumunu yardım yolun
ıl.ı ilbay.n haşkıınlığınd:ı 

tı)pluonn komite haftnda iki 
kere toplanıp hava tııhlike- 1 

sini bilen üye yazmaya buş
ladı bugiinı! kııdar 7000 li
ralık yüken kayıiedilmi~tir 

Deniz Y o 1 c u 1 u k için 
Güzel bir alemdir .. 

~~~~~----~~~~~-

Rakı masasmdatilrr - 6E r; p ~ir 2ş~ sahnesi - Bir Çe-
r~es kadmmın adağı - va~urda sınıf far ~ı - Güvertede 

uyuyanlar, ~onuşantar. vs ... 
Bilıyormuımn. kabuhut 

hep bund3 ... Ocıu, hen. c·id
di bir adam Sıl)'flrnk, kar ya 
sululuk etmedim, yoksa kıı· 
rı ço1'tan safranı zı do,g ılan· 
·lırm ~ bulunnc ıkıır. 

- Kah. kalı, kuh .. Am:.ın 
yahu den zd .. k.i ılnltrn yetiş

ıııiyormu~ gihi bir dt>. rı k 
mas ıııdu n'un;ıı .. 

- Ah, l.::ırıya b ·k k::ır ıpı. 
Dclıkunlıya nasıl :sokuluyor 

- Kalı. k .• h. kılı .. 1' rın .. 
Karı vnlldlıı tutuldu 

oğlana. 

K<.1h. kah , koh . Yuhu 
önüne . 

- l\açırıl ık malı .. Oğlan 
llo, amma buduln imi~. Kıırı 

sokul<lukı· ı o mo~truyı ~o 

zucağı yerde, b<.1:;torı yutmui' 
gibi ılim ıl i k cluruyor .. An 

am, o ı:ıırağa kur mı dsyıı

nır .. 
Kah. kııh , kulı. 

- Sen de. rıı• krıılar 

cıvıttın ynhu. İçip i~·ip giılü· 
yorsun . 

-K:ıh. koh. kah .. 
- Eeeh. sinir oldun nm· 

ma .. Bttnim, burada i~·im k3· 
vruluyor, kar ı yı koı;ırdı k. 

diye ... Sen. hnlfi •. 
8 ına. döndü: 

Kusum h..ıkmu beyhi· 
rad r; bunıı rıılı tubuk do
kunur .. 

Hak. bt•n, akş .mJanbt ri 
içiyorum; yine de t ırşeyln 
olmnd .. 

Bu nıereıl i. herkes i\·ırnwz 
(Arka lıış • nn dönerek) dPğ ı l· 

mi BJbalık~ .. 
K h, kulı. kıılı . ~c. 

ne llt•diıı:1 • 

nülmek. onn ela SPrllyet 
ntmi~t"; güldü, ~üldii; SOY rn 

birşt>y farketm.ş gibi yirıo 

huna: 
- Haniya, ı;:jz j~·miyorsu 

nuı. beyhirüder .. 
K:ıdı•lı . rakı boş ıltnrak 

öniinıe siirrlii: 
İı;meın. dPıliın: kusura h:ı 

krn:ıyın: alışık o!mndığım fr 
in dokunur hunu .. 

Yo o o, olmoz, olmaz . . 
Hen ederim huy k ırdeşim, 
istirham "dflrim .. . 

Ryvnllnh, hayım; ben 
de r.cıı eıliyorum: i~·emiye.; 

Pğim .. 1 lem i~·miş kadar me· 
mnun oldum .. 
( Devamı ii~·ünı· ;j sayfada) 

ek a on ığı, te ·nı 
'~ rı<! .. L000rnık vönlerdon 
'I .. ıc b · w 

ıq • ır kontr o itin ge 
ıı ,, 1 • 

~t r ırısan ve hil••i un 

T ale~elrrimiz gel~i. 
Arıkı:ır:ı. 16 (AA .) - ı.~ıı 

görırn tul~t.elurden 67 ki şi 

lık bir grup diin İ..;tunbula 

~olmi~tir. Ükul:ıları n .\ nk.ı. 

l)yo yazım ı devam ı · lmı:ıkte ·ru·· rkçeden 
vo c:ıl şm ılar Tokat ilİ!lİn 

bütiin hağlantısındn ilerle
mPktellir. 

Yasağ~ 
Riayet etmiyen ~ir köylü 

mahtüm ollu. · 

1 1 .,~ ,.., 1 llıı 1 r ·\ok loplam•ı,;; ve 
ıa ~, ı..ı "irrn· 

'' "' ı tır 
ı tıııd ll'ldu 
~t ~ :ıl t.:ınıN to fıutl.ı rı 

ko.; 'ovıı kytıılon yükı-;ı·k t:ılı-.il ' raya g lmel.ıri mıılıt~mP.lılir 

edilmh olan ı.;i menıonun ~on 1 ik ıle aş:ığ Jnkı 

varmıştır:" 

--- ---- . 
ı-ıonurlara büttinhiğü ıçin lfl sumpııtik 

bir iş kolıı olmaktan ııztıkl 

Q3manhcaya csp ~ı!avuzu 
basıma verilmi ştir. 

t(j il nnn k.ırnr, de"IPt 
r\ıırı lk 

11 llt 1 İyi verimı 
Y ıllardu ırenel İ5tihlr1 ki arL 

~ 
1 

maya haşlam·ş vı• me\'•'tıt , Bu sooueların Pn ö ıemlisi 

~·imeto fiatının 26,5 lir:ııl..ın 

us:H'Jktır. k J~(A ") 'l'ıı- Aıkara, 16[A.A 1 Çi-~ An ara, u n .. "l. 

\• k ' k" çek hastnl ğınd:,n dolayı ko· .ı ~ ~ili' 
·~~~ •ltı b"( 1 ltrı ı ılj ren ,, nel-

} •nırn ı I"" 
~ ·~·lılrı k• en) hir pnq·o-
t 

11 "ııı 11 °ntı ol ün nıl'k· t1 n;ı gô lermek iı;ın 
e1111 Yoruz: 

~""' t!tı>t 
~ık . PkonnmİRİnİ 

u~'°''' · il ynorrncı ul-
Sokulması yasak 

fabrikalarımız bu i:.tihlaki 

kurş lıy:.ı bilm e k i\·in her oA 

ortan hir k~ıdrotle lıılhnsırn 

~oo zamanlıırdu ozan i knp· 

aı.İtt"lerine yaklıı:;ım şlıırdır. 

Bu mfümit vaziy. ti gören 

lbk.anlığ m~z ~·imentnnun ma 

liyet ve saı&ı riatlarını tetk. 

22 5 lirnv:ı inmesidir , J 

Bizim hu bet ke ile ~öylo 

mPk isteJi~imiz, Pndüstrının .. 
hPr z'ıman devlet kontrolü 

nü bı•klemeksizin kenıli ke_ 

1 

ndini k.ontroi «1 nH.1sililir. Bıı 

olmadıkca yerli endüstri, Türk 

er yer, va ıt va ıt. en- rk Dili artıştırma Kurumuca I 
d k · rdon ultıfJda olon Afv'>n vi-üstrimizdeki kalite ekNi lı- hozırlnnnn ve gnzetelerde neşre. J 

- lılyetinin Emirdağ kozasına ~ind~n ve rıııt yüksekliğin· dılen Osmıınl•<'adnn 'l'iirkreyıı 
buğ'lı Köymir köyünden ha. 

den sızlanmaların bütün en
düstri için karşın bir his 
uyıınıLrılığ'ını sezm~k giiı: 

ıle~ildir 

Tıirk yoğaltmanrnın büy-
0Avamı Ü('Ünı·ü sayfada ) 

Karşılıklar Kılavuzun kalma ı vvnn kuçırnrak haslnlıa:n 
dEığışiklik ve diizeltmAlorinin J~nynt nohiytısine sirayetine 
yupıldrğı ve Türk~~eden o~- ı sebebiyet VPr~n Köymir kö-
manlıcaya \!ep kulavuzunun ~iindeın Artık oğltt iki ey 
basıma verildiği kültür. Ba· haps~ ve p:ırıı r.eusıua ma· 
kaalığıodan bil~irilmiftır hk6m · 



----··--.. 
Yabancılara göre Türkiye .. :_.._.,. __ ,,_.....,,....::- Avustu ya 

Durumu naz:k'eşiyor. 

ŞAR VE İLİMİZDE 

KAMAL 
ve HALK 

ATATÜRK 
PARTİSİ .. 

Almanya hükümetı Avusturya
daki işlere böyük bir ligi 

gösteriyor 

~ -.. --------------------··---------,Halkevinde İlimizde spor hareketi'!!!: 

1 Kurslar açıldı. E d r e m i t T" a k u11
1
• 11Gumunyet Kalk Partisi, KA Al AT l TÜRK' ün 

malı ve aynı zamanda bütün eserini vücude ge
tirmeğa yarayan en kun~tti a\etidir.» B ı~b.ıkaıı Şu;nıgin bir 

otoınobil kuzası w c;irıııi~ hu
lunın&~ı Avıı::;tnryud:ı nuzık 
bir durum ıloğurmuştur. 

Kazn duyulur Juyulnıuz 
Avu;ıt .rya kabine..;i fevkal:l 
de hir toplantı yapırak du
rum lıald:: n lo konu~mu:; Yd 

İt:ılyuyn gıtmekte olan lfo~
hak rn yarılııuc·ısı prens 
Ştrehf>nh q~i :ıccle bir t l
~rrıfl11 Vıy:ınuya \'•ığırm ştır. 

Kurslara yüz sekssn bir kişi 
devam etmektedir. 

~ ö 'ge bir incil' ğine en kuVVetli naırnt bulu~~ı~:ı: 
Bürhaniye ile Havran takımıarı pazar günü berabere k

3 
lh•rlinn T .. g .. blatt '27 ha

zır.ın 1935 tarihli :-:ayı8ındu 
yoz yor: 

l~ lZt:ılenin Jı;tanhul aytor: 
Haz ran ortalarında lstanbu
lıl ın yaz.yor: Bundan birkaç 
zaman e .. ·el. Turkiye Cum
uriyetı llalk P.ırlİ!'l ılört se· 
nı•de hir t~kcrrıir ul .. n kur
ultaylarından dörd\ineüsünü 
.\nkıırodu :ıkıletmiştir. Bu 
kurultay. hı•r z ımon oluuğu 
gibi bu dt'fu do part:nin rc
prnsentatıf kuvvetlerinin mu
uzz:ım hır resmigeı;iılı nıuhi
yf-tınde olmu~tur Partinin 
tnrıhi. oynı znmııı dn yı·ni 
'fıirkiyenin Je tarihidir Cu
nıııriyet Halk P .ı rtisi, K:ımfil 
A ntiırkurı ı· n öı ınnl ve ay 
n ı znmnnıio l.iıtun r8nini viı-

• mı lı• g .. tirmPğe yarıy:ın • n 
kuvvetli aletidir. Bu, ({ U ıUn>> 
p rtisidir. Bir iki srne eve\ 
bir gazete aytarı ıle ol:.ın mü
lıl kntın.ln. K ımftl .\lrtürtı'. 
devlet re ~}iği rıi, hattn ordu 
kurnondnnl ğını bırak ı p kf1 n
Jisini t-ımamilP. tet .. bbua 
ha retmPğe her zaman hnz· 
ır o1duğunu "öylemiştir. En

knt partinin reisJiğ'in i de 
hırnk ı p h ı rokmıyacağı 

hakkındaki suale karşı re .. ·op 
olarnk: «llnyır çünki bu pa. 
rti do~ru buhluğurn hir- lle~ 
vl"t sivasosını tems'l ~dh·orn 
d •mişlir. 

OtoritelerPi ılii~üo<'e ve 
nnlayışlurına uyan t ek hir 
partin n kuruluşu her halde 
Knııı.ilızmin bir k11 r VI' 

w.ıılı de~il lır. F.ık:ıt Kaıııa
lizim lı ılk n en "l nı·s t ıhn· !"' 'S 

kulurı üzerıne kurulan ve 
halkın öndrrini uynı za
manda dovlet rt'isi y.ıpıın 

hu tek p·ırti l'ıkrini hukiku
t 3 inkiltlp ~ttirmek ne 

krı .la r moılern zihniyette 
oldıığıınu ispat ı>lmiştir. 

üyeı\Pn ıniiteşekkıldir l'.ırti 
grubu hütun memlekette 
mevcut i>Jrtı organiza:--yonu. 
nun genel haşknnı ve ~;enel 
ekretP.rı ıle dnhıl olduğu 

hnl in <'ok11ı kişil k ıdıne 
heyet n.leıı PJ rtin ı o mech: 
gurubunı\nki 12 ki~ilık en 
cuıııen•nd •n ve on iki kişi · 
\ik. \'.· kı\lr r !ley• tınJen mii 
rekk"ptir . Vılfiyet meclisle 
riylP. \> ıırti v<· yuk~ek idare 
muknmı nrasınılnki ırtibati 
m ıhnlli orgLıııizno.;yon.lurı~ 
hakıki reisi ve mhşnvır\Prı 
olon P.ırti mür ·ttiş leri te
mını ederler . 

Hütürı Türkive on ılört te-,, 
l'ııli mı .t.ık: ı:;ıntı ı:yrılmı~tır. 
Bu sama, 1'.ırt ının t ı;ı kilind-

:. 

I> trı•r t ır..fLan Alman)·anın ,..., 
\'iyonu elı;-i~i dı• al'elo Ht'rli-

lla! kevimizıle U\' kurs a1,·ı 

lmı~tır. Kursların biri AL 
ınııncadır. Dığ'erleri nz lngi-

'-' ~ 

liz~e hilenlerle hi~· ln~ilız<'e .. 
hılmiyı:rnl •re malı ·ustur. 

Hır ~nn evel .ıçılun uz İn. 
gilız<'l' bilenlPr kur:ıuna lı:ıı k 
üı; ki~ , ılü rı :ı\·ılıın hi\· iı gi
lizce bilmıyt-rılı· rl' mnhsus 
kurs:ı ıl:ı elli h ~kişi devam 
Ptn.ı>kteılir. Almı.nra kuı s 
jçin de sl'kslın iı~· i.ı~i yazı 

ne ı; tmi~tır Alın!ln hüku. 
rııetınin sı>n crüıılertle .\vus-

1 )mı~tır . Hu kurl' lnıziın bu-. ' 

:'"I 

turyı işlerine kM~ı buyuk 
hir ilgı göstermekte oldu~u 
anlaş.lmnkt .d ı r. 

Ç ekoslovak~d;msml . ke.I 

şlıy'-'<'uktır. 

Kurslur.n ökrı:tmenliQini 
" '-

K ı hr ı=; Turkokulu öğrPtıne-

nlı•rinden İrf"n ynpmrıkta 
d ı r Kıırı;lıır iki ay k:.ıılar 

süre<'cktir. 

. ~ 
r·rlıtıfll) 

ilı• 1 tl 1 ~·(11 
1 k tD 

ara.;;ındodır. AJ''U tl ,. 
1 ... r.defl Jıı 

rnn\·lnru girm P< ıgı · ııı rı 

1 l•rn ıl in :ıı.,11rıl11 ı ık ııı• 

remi t Edremit \6 (Uzel ııyt ırı-

PnhPrİ henı · rı hı mf'n lııı; de 

ğ şmeınıştir. Mnlınlli l' ıır ti 
org ınizosyoııhırı, bir ı-ıı1ne 

kinde helki yüıler<'e kong
re akdeılerek rnnhtelıf nıın 
ttı k ılı r n i h ti y o\' I o r • r ı aı Üz

a k f r · ederler. Bu kongrele· 
rde eldij edılen rıetir-eler 
sonrnılnn ınerkezo bi1'lırilır. 
llcr dört senede bir binük 

l
timize bir talebe grubu ggf dt ı 

fstnnbul, 16 (Ôzı--l nytnrı 
mızıltın)-- l)ekoslovukytı )'Ü· 

Parti Başkammll . 

mızılun) Hölg ' hirincililt . 
lerine bugün E lrı•rnittı> llav· 
rnn ve Bürh ııı ye t kım l:ırı 
arasınıla devum ı•ılilmi~tir. 

Hıılılcı~sir İ · lmanbirliği oyun- ' 
cularınılan Alinin y<:>netti!'!i mn~· 
takıml.ırın kuvn•t\'C hıribiri -

ran ve E lremit takı!JI 
1
, bıl 

cre\·~n haftn kun·· 10 ştfl ;,, gıı 
:"" B'' (( ı.tıf 
lundnğunılıın hu ın ~ 10cn" 

• cıO O tı• 
mesi mu\~\prının s0 

111 ye 

,, 
Parti kmultavı kurulur . Ku-,, 
rultayn l'urt inin hiitün par
ltlnıonter iiveler i, hiiktimct 
crkfinı, vılılyPt merlıslerind_ 
ıın ikişı•r üye VP ııııiCettişlr.r 
iştirak eder Kurultayda !.,!e-
lı C'ek di)rt senenin foalıyl't 
progrumı tanzıııı VI' te~hit 
eılılır. \' • i;Onrndan hiiklımet 
programı olurak tatbik olu

ııur. 

l ~ t ! !'Jrlınin kuru«usıınn 

görl', h:ılk ,.e hukıim ı: t :ıı:ı 

s nıhı ıl. imi bir ırtıbat tı m
in eılrırek hnlkın hııkıiınetın 

f JUi i Jeli ÜZC r İ ntl t' rn İleıı.sİ r 
olmasını tr•ıııin ı dı•<'ı·k eilıa

:t.ırı ~enel hutıurı lıund:ın ih 
ar<'tl ir. 

l'art ı nin İıleo\ujik rnrafı. 
son kurultoy ı·~nnsınıla tnn
zirıı edilen pro~runıda lıt· r 

ıumanıian duhu ıyı bir ~e· 
kil l ı ıfuıle t llilıııi~tir. Yeni 
PJrtı pro~raın nın esa~ nok 

k~ek ta hı-il tulı l ı ·si Pth· n nl
tıııı~ hı ş k şılik hır grup hu · 
~iin Kö ~tPnceden g-Almiş ve 
iınivn:::ııfl·liler turnfınclon kn
rşılandılur Bir koç günfl ko
dnr yinP. ı;ekoslovakyndan 
bir talebe "rubu lr, .. l,.<'ektir. 

tı r 

T o~atta b a y :nonh~ çah ş
ma sı 

Tokat, 14 (A.A.) K ı-
ıl.ııpız.ır ve Oökınetı·p ka
munl:m merkezlerinde köy 
lü ~·oc·uklorı i,·in modern 
birı•r y ıt.lıo kul vnpılmusı -,, .. 

C il. P. Boı~k::.nı l>r. Lül· 
fı Kırd.ırdiinkü 11 kspres trı•
nile İzmirılen ~Phrirııize !,!ı-+ 
miş ve ayn! trenle i~trınhula 
geçmi ... tir 

Zeytin s i neği ile savaş. 
Erdokte zeytin sİnt'~ı 

ile savuş ı h~ı;:1tınmı~t r. lle
ryıl olduğu g·ıbi bu yıl ıla 

snv .. .u,;ton "Yi !:-onu~·lur alı· 
nacuğ'ı umut ediltDC>kte{iır. 

na hnşlunı..l.. Dök.oıttPp 'lle-
kinin teınıı l t ı sı ilbav tarrı-.. ,, 
rındaıı konmU"' hu \ÖrPr.dc 
h&z r bulunan llöylüler ~e

vın~· g-ö-ltArı~i yopmı tır. 

ı Ban~ırma ortao~uf u sergisi 

tir . llul k Dl«' k tP pi P r ine bil
ha~su itin-• eıliltH'F>ktir. h:a
ınilliını na ıyonal sosyulızm 
\'l!,.Vll f s zm <1ibi l7er.c · lık "X ' ~ ~ ~ 

te~kılatı vih:ml<' g··tirmı!m ..;
tir. ~imdiye kudnr hı\' bir 
zaman g-en~·lık te~k.ıl~H . nı · 

Bondır mn ort:ıo kuhınd:ı 

ılı:rı-; .sonu münı1sehı!tilc gü

zel bir sergı a~· ıl mış'ır. Ser
gide bilhn8sa k ız talebe ta -

' rııfıudan vücudu g·etirilrn izcr. 
ler dikk :ıt i ,., k mekt< dir. 

iki dire~törümüz. 
lliraiz ~.hhat direktilrii 

Dr. 'ı unus \'.1 fı Yiic:P.l ıle 

bayınllır ?ık ıli rektörü dün 

~us ğırl ~ ı ~İtmi~lerJir. İki 
direktörün Sııs1ğırlığn ~jıli. 
~i Kt>pekler köyündeki ilç~. 
nin hay nılırlığı ile ilf!iliıiir. 

nH ıl nık 0\mnsı itibarile ı,:ok 

güz1ıl ol.muştur. 

Biirh rniyenin birin<' i ue\'· 
rede )'Optığı bir sayıya kur 
şı llovr:ın tnkımı dn ikinci 
devrede hi r ı:ıayı y.ıpmı~ bu 
ırnretle oyun l . 1 beru ber· 
l i k lı• rnnıı Prmi~tır 

F.drPm İt tu k ı m 1 !in ,,rlJ n rıtl 
"rne ı 

miş olıhığundnn kO . 1111 ııııe 
·1··· L •\'C lı cı ıcrıne en a.U' r ı 

bulunuyor. . 01or 
C<lreınit Biiı 1ı:ırı 1Y~ .:İıl1Jr 

nın sonuı· verecegı ~, Jrfl . • JP ' 
den ke::>tırileınczse < ,, 0ı·'ıı 

çı ~ J'f 
mit takımının ıno '(1Jlll 1 ~ 

. 1 . jht l ıı• 
mJ!:il kuvvctlı ıır 0 ıoııf1

1 

Edremitliler rı uçı k1 r l .ır· 
l ~U !ırıft;ı füU\' !-'Ira..;ı 

. . kto11ı 
ı_;d_-__ ı~·ın \'ık \'~ 

Çoban 
Ünlü güreşçl1ahkesirde. 

Cnrn p~hli 
v ınımız <;o bun 
~lehmet İıınir

dP.n ~f'hriınize 

g-E> lmist ir. t)o
ban İı ııirlİt! 

\\acarlarl11 ya . 
pılıın gür eşler
ılıı ~al'ar gii
n ~ı:ı Hodoyu 
dört ıl Jkik .ı 

on ~uniyode 

tu,..l:ı n•nınis-., > 

tir. 
Onlti ,,,.ürP.s-

ı-- ... 

f,'IIDIZ hirka,· 
gün ~ı hr imiz
ıhı kaldıktan 

sonra btonbu· 

la ~idl'ı·ı·ktir. 

Kiraz 
Köyün~e eski iıerıer ·A s· 

~ 8 gıu 

Müze kolu oyeıer l kOfı ıar· 
rek tetkikat yap ~erg ıer 

.. . ,,e - , b r 
1 l .ılkevı ınuze guot> 

kolu üyeleri pıızur . ı 0 rd' 
. . . yul 'ıı11~ ~:ı 

tetkık <•czıı:ı b· ıtıllS· :"" ı . 
·· 'ıl e ~ı· 
\ 1 yeh~r bu ~,.zı rııtl' · 

k ııı n ° ıerı 
Kona \ı pın :ı r nıı . jr,er 

• e..:kl el' 
raz kövünıle k ı ~. ·tııı .., . ıııt• 
l l"' t k ık ve ı·yi bır 
.le etm · ~lörılır ----Sabri Sözer t tl 

(.1 11 

l .Jıctlll btlf 
S r:.ın ll~·e ıu) r; rntıO 
b' •• }\.LI 1) 

an O:=;m:ınko.Y rıi rııt1 
~ b . ..:··. 'r ıliin ye t etıll 
v•l rı ,JOZt eJ e 

tıtır 
uriyet yt'rıne 

işt·r~ 

1'.ırtinın mu:t.Jffcranc nıu
vuffakıyı·tı hu fıkrin onder 
tarofındun hııki at inkilflp 
cttırılmedı•n evel holkın ru
hunıla karanlık Ye f!nyrı 

v:.ızıh Vl-l umumiyetle ıdrıik 
edilmemiş b r surette y:ı a
dığını isbut rtmiştir. Çiı· 
n ki Atııtürkün bir z . ımnn 

söyleıiiği gibi önder nnc:ı k 
önemli knr ırlorı lı ılkt:ın 

nlabıldiğı tokılirde biiyük 
muvaff ıkiyetlcr kozanabı 

lir. 

t ıl::ırı şunlıırdır: E...;kı tarzda • 
lioernlizıue kurşı kupalı bir 
cephe, fertlerin faal ıyet ve 
ınenf..ıatlerinin amnwnin ma. 
nfö t ıNİrıı lı rı bOnru gelir. 
D ı! vlet in ekonomik bokımd ıı n 
Jmumi menfuntları kontrol 
eden konı-trüktif rolünün 
meriyeti , grevlf'>rin L ık out
{leni len 11nıneleyi m<'n ve ta 
zyıkin)) trıı tlerio , hır tellerin 
sınıf müc.ulelelc•rinin meni. 
Cumuriyet llnlk Pıirt İ~i cu
nıuriyet•·i. ınilliyı tci, halkı·ı 

vı• laıktir . Pnrti Genel S. k
rcteri Hecep Pekı·r ılemok..

ras ' nırı koıı kret bir ~ey de
ğil l'uknt ruhi bir halet ol
duğunu şöylediğine f?Ure 
Cumııriyet lfoUt PJrti~i nynı 
zıunıınJa tnnıumile denıok. 

:ı)· ırmokln ıııeş~ul 0
1 
maıııı~ ı 

tır. llalk"vlı:ri, hüyiik :-;avu· 
şlaıı evel u\u.;·ıl lı·sekküll · 
er hulindc kurulnıu:;; olan 

'l'iirk- Uc:oklaı ının ı, ğ\'edil 

mesile meyıluııa g-etirilmiştir. 
Bıınlor yeni hir jşj ınlu v ı~ 

prograı11lorı genışlctilernk 
p .ı rtı oı garıız:ıs) uuuna jla ve 

olunmuştur. Halkevlcrjnin 
ha-.1 l·fı maksutlorı . ulu~al dü. 

şünıişe Vd geıı .. ·lure bu bakı 
ındun inki af f nmhAı ver

mektır. 

Dasiğtan cumuriyetin in on 

beşinc i yılı . 

- ,. ngiliz aytaııarı~ so 
ı\ ) .,,.. ~~el 

He rl in. t 5 ( /\ •. ırı ıi rt' ,,r 
. k rılefl bC' . huy ,.e 1 u~ e . Jtnr btl 

• . cskı g(ll l 
bir ln!.!ıltt1re . ok" ~ 

1ıun 11,to 
Kamfil A.tatürkün muko 

ddes vnıife~inın emniy11t 
alt nda bu.unmu<;ını derıılı -
te edon parti ne surf:'tle 
te 'ı•kkül Ptmiştir. Biraz 
evel <le ~öyleı.l ğim•z gibi 
parl inin ~{enci bünyesi ge
niş bir h:ılk tabaka~ı üze
rine kurulınu~ ve ba"'it 
olıluğu kadnr dn srığ anı 

dü~ümlerle bağlnnmı"' hır 
nğ ile hıiliın memleketi sn
rm ştır. Köy ve nahiytılnılen 
bailanınk şartile bütün ·ehi
rJen toplannn kom ıs) oıı ve 
heyetlerden tenkküp f>den 
hu ağ heşer iıyelı vilayet 
m rı ı · lisl erinıl·~ nihayı·l bulur. 

Ehramın zirwsindA h:ışkn 
111 olon Kamı11 Atutiırk bulu 
nur. bun !un sonra bnşk.ın 
vekıli olon 1 met lnöniı ge
lir Parti ~urubu otuz üç 

rnltır . 

Fa izm ve ıınsyonnl bO-

syalızmde o knıLır büyük 
hır yt•r nlun g~ıı\·lik hnk 
kın.iıı yeni progr.ımrlu ıl:ı 

ftızla hir şey söyl nnıiyor. 
ı :.:rn~·lık t.ıhii mert .·bl' siL 
silesirır: karşı hürrııPt ılu · 
yr.ı('ak lıır disiplinl e org .. -
nız • edilecek ve il ıhrnvlcri 
bunluı ın ftınlıy<.•tinı kuvvPt 
}C\ndirocok ve genışletuek -

Eski ı ı ... mnnlılar n ı-ytim 

usulle rini ve Pytim Y"rlArini 
hılıı.ıyt>rı, mo iern ılüşünC'e· 

İHr iı;i nılı! biiyüyt.n hir !.!en,· 
lik elbett" ki uKnmıllist» 

bir gençlik olur. 

Motlern olıiuğu ka lar ulu 
<11\l bir eytiın, hilhas!'U spor 
gj bi y ır•l. rncı un::;u r larl,ı 

eski var teokratik ılı:ıdetle-,, 
re 1 ı ııı n nw rı z; t o 1 :ı r n k 
Ka·ıı.dızmin esnsı ol ın mo 
ılern ve ulu~aı ılevlet nnla 
nıını <'O tnhıi lı.r mii~tt·r<'k 

ıniP:ıl giLi kul · ııl eıleeek bir 
gerırlik yeti'?tir fıre ktir . ~1rk 
1 ı•plP.r, geıı.;liğin Ps:ısı oq~u 

niza s yorı merkez leri olmak 
itıbarih~ Kıımi'ilizmin 

lcrı için kllfidir. 

l zve.ıtiy.\ dün n ı<rıst:rnın n 
ınnkezi olan Mihnçkulecle 
D •ğ st.ının onbe~in<'i yıldö 

ntiııııı miinnsobı · I ıle hüvuk 
hır tören y::p lmıı;;tır . Hu tö 
r ı· nele :\1 o~ kora ın er kez ılf' 
lc onıı;u cumuriyetl•ırin orun· 
taklnrı da Lulunıııu~tur. 

Kurka~ doğlıırının bu yü 
k!:lr k ,.,~ vrel .. ri içinıle yo~ı

vun bir birinden :ıvrı k:ıhi-. . 
lelerilP ()nğ•ı-tan Çır hükfı . 

meli zıı ınunın<lu inkıraza gi_ 
ılen bir mü~t•·mleke idı . Bu 
kuhileleri lıirhırıı e düşman 

k lnıak ı; ırl ğın siy:ısc ti ııli. 

15 ~•ne İ\·inıle kabilelerin 
kültürPI se,·iyf'leri yüheldi. 
Devrirıııl~n sonru k ıırulan fa
brı kalardıııı ıl kk~te detrer :"" 

ol.ınlnrı l':J.rtı fabrikası. kını _ 

ya. ıııırnsu"at vı· 

fo hr i k a lnrıd ı r. 

konservı! 

D.:ığıstan ınoılen ve petro 
lca zengini ~ı l) ırzı. ımınır da 
Bt·kiku vP AmPrika !rnrınuy 
edarlurı ta ı ufın dun llH'• lf'n
m iştı. Bu iki {levlt-t arnsır.Ja 
l> .ı~ıstan l:ı inhiı:ar ıııiiı· de
\esi ta umumi hnrlılJ kut.lnr 
~ii rm ii ~tii. Su lok nı:lı rırı dl' 
milyonlar<'a kılovnı kuv· 
vetinde bir elekt r k i~tus· 

yonu ya · ılın.ık Jü~iinmn~, fu 
klJt n zannn hıınu boşara

ınıımı~lurdı . 

Bu sene ise .\vur ıl:.ığlnrı, 

nıla Kıırasu boğ.ı zında f!Pr 
gebil hiiyiik hir ı•L·ktırik 
i,,,tasyonu kurulın:ıktnılır . 
Bu i~t.ısyun Ptr:ıfını ayJınlu
ttı ktan bu~kıı Buynaks ..:a· 
oayi mıntaka"ının kuv\'rt 
kaynağı o l uı·.ı k l ı r . 

~imdı unğıstı:ın tarlalnrın-
tl a pam uk vo tütün gibi 

delcc•,ı~ Yoı u . t"S''o 1 o·' 
:"" • · ıs " J • rP 

raya crelmı~, •C ı,ı vıı· :") p ' .., 
Von Hıbbentro bı rl ı~ı 111 •• 

• h ~ ç la r 1:11' 
e~kı trı 1 1corc1 

• ~ıı 

kan ı turofınJurı sıfl'l 1' tı•' 
•ÖfC ıfl , 

t r Jstnsvon ? . fl ,.o ~ :.}·<' 
:-30JOO k.ı;ıY • \l'ı!'o~ 

lurıun · ı · :t ,te · / 
kn\ubulık 1 ngı 1 /te• 

l ını._tır c~ 
nunu ulk•ş ıı ~ ı. ılcıl ,a'' 

-
-----::-:-:-: (1 11' 'ıJ' .. , · ıer de . [' ,. Mı 
sınuİ hıtkı l ııtı. ,ııL' · 1 e o ,. 
ıtır. Hurıılurt u ' .:oirtJ ııı•' 1 

• r ' 6 - Iı r T ıt 1ab::ıs:ı t ı ~ ~ 
ı , . . ~eııı 1ıı1• ~ 

kuvimler ı~·ııı (ı( rıtl 1 
l mektoph'r JillC ti'' ı 

me , tofl ;ı 

1913 de Oaf!•5 "or 1~ 1 çı\e' 
k 'J6 kıtnP I• ~ s.:' 

nn<'n - J) ıi11stofl 1 ı pif ıf· 
lı er sene ' cı " jttl . ~:P 

.. lr.r"(l 'ıfl Jıl 
rinıle yuz " S:-

1 
, 

kındır· .rı . ,it 
va c;ı k ınıı . (jOf .rı 
.., 1 k eırı• ıl• rıl 
Pu~k in. i\ u . "ı:e ·f' 
l 

..... ı. e l ıpler ıll ·rır , 
ıuynt\ ' ı or' 

ı >a.ğıstun } ı>h\'" 
miştir 
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: ······················ B. ı .1 !. Küçük haberler: !\. . ~~ _v apur 

'••• ••~ •••••••• .. •••••= (Baş taraiı bırın<'ı suyfadn) 
~l8türL t b' t"l\U.. Fakat, nas 1 ,ljn~ete~im ... 

1 er IY8 BnS Sar lıo~ hır şey dılesın J .. , 

Sünün il~ mezunları ?nu ynpıııud:•n 'I lııraksın~. 
T • ·• Imkflnı mı 'a ... B lhossa, 

L Urkiyenin erı modern ikram iııinıle ... 01.uıı '.1' 

\ rırıd.Jn bıri olan Ata- Nihuyet, ,ınh·ı i İr\:ok isr-
Urk t b' ... b d 

t <11 ıyc 11n,...tılu.su e en "rdan .sonrn. k.ıd··he, el mi flrbı .... 
h Y" ı v. r .. ~ m okulları uznttıııı .. 

u. 
8 

·ntl ilk mezun 1 nrını ver_ İçtiınmı? .. Ynlnız. ~unu sö· 
~1 

lir. Bed('n terlıiyı si oku· ylıyeyim; y:ınıho~ım denizdi 
Undan 23, re" m ve rlişleri füık yı ılı•nize ho~ultıı kPn 
:ı~lundan 36 tulebe mı zun durmnıl:.ın gülPn adam. ke 

uştur. }imeh·r in tistiine kurnk. ağ-

·
Uzunyayla sergisi zını yoya y:ıy b,r nükte ya-

1 zu . . pnınk istedi: 
. rıyayla hayvı n eergısı Hnlıl kırı miblüu.:ın y:ıp· 
ij~· 1 
h ııı stır 8 •rgı binl .. rce mıya niy•!lİn vur galiba·•. Jlk . 

taraf nd:ın "ezılını:;ı ve Niy : dP.dım . 
ı:n e · r- · d 

Yı ııt yeti tirı:·nlerP mu· Niyı• ol:.ıl':.ık; onlnra a 
l~fl\tlor dar,,tılm ış t ı r. Ser· imam suyu içiriyorsun .. Bi-
~ıde h r- ·ı· 1 nyvan satışı ~·ok ilgı ı rcız sonrn, nam'JZU lıaş ımı-olırıu t 

Ur. yncokl:ırı, ne mıı!Cını .. 

lstan~ul -Atina maçı 
t lstanhul • Atin.ı kuı ıs k 
rı~ıın1 .. .. . ar, pnz:ır ounu u~·un· cu l:ı 

(' 
0lı:ırnk kıır~ılnşm ~larJır. 

'IJz l . . 
\ · bır mn~·t11n sonrn ls-
'nbu[ 4 • 1 nıa•·ı lrnzanmış-
lır ' 

Dünya izcileri 
Atsıulusol izcı'lik kongresi 

~ . 
1 Unl\selıetile diinynnın her 
•tıcar. 
rın ti ndan s •kiz hin kız ve 
V Yeılı bjn o~lan .;·oc·uğu 
llrşovcıdn top'anııı.şt r Hu 

·~r·jt . 
~ er Lehıstan l'Umur ba~-

•rı nın önıinde bir f!'eçıt 
tıı . 
, llıı yopmışlardır. 

~ı~ınya~a kas ırga ve ya
ımur biiyük ziyan yapiı. 
ı ::-Jon gelen habere göre, 

l
1
lnv nııı hir•·ok Vt rle-r • ' w 

l'llezorlu fırlınular, borular, 
y,%:tı 
b Urlur. kasırgal ı r Ye ~ıı 

~ kın~urı olmu~tur. Zı-
Y.ırı k ''h Jıı> önemlidir. Lı un 

hr, · 11 1 · · • nın usnğı malın e er ını 
•lJ b 'ıi 

a rnışt ı r. 
Jı 

1 (l rıı peluna yakınında 
thlıık . . 
111 • ns uyu t:ı~nıı~ ve ekı . 

't 

1 
1 rnohvolmus yoll:ır k:ı _ 

•;), ' ., 
le/'"11 lıir rok lı:t)·van te 

olrnuştur . 

1 Bir Misır Prensi. 
ıln stanbul, 15 ( \ vtrırımız· 
"tı) • 

ıj Mı.:ır prcn~lı>rinılen 

r.. ıı~t 1 ıncil. Kavalova gel-
"ıış w • 

~e ,_ve ~1tıhm Jt .\lj poş ının 
Y ll ı·I · · • lır 'Ilı gözden geçırmış-

~rıd·· .d /( ustrı e 
(aa 011trol. 
ıı~ ~·tarafı birınei sayfJtla) 
llru Utf"si ~:ırtddir. Bunlar 
1 ıılerj 1· d" . 
ı 0 • ı unya pıyasusın· 

ltı1: Sntorken ileri teknikli 
İnt: tııleketlerirı ucuz maliyct
ıı:ı .. Uyuyorlar. Türk )Oö-nlt-
"llın " ıla. •n endüstri mallarını 

~lldlıcuz alm ıları !!erektir. 
lıst · · ı~ rııte fınt., ancok. tekn-

1 Ve f w 

ilt ınnnsul zorag-
oı .. ·I\ ~·izıli,!!j s n ı rlur i•-in,de "('ak ., ~ 

bur t lır KazJnı; hır..;ının ka-
l O('ot. l • 

1 l!l ~ r.ı oır ıieğer. - ı ev 
Ootr ı·· l 1 tııu ~ ı o un, en kurtu anı:.ı. 

ırı ll hı·rnher - endüstri ir· 
Yı k ı ·ı l . . . ıı 1111\}ii Hr tehlıkedır. 1lZ 

~ S\rid k . k i . . oııt en endı e;nı ını 

l)ıı:ı tol etmesini istP.rken 
)rlıu a.s ğların:ı c·n uyg-un 

~ıısterıııiş oİUJ•lrUZ. 

Ken1a/ Ünal 

... Suate bakıyorum: Ü\' .. 

Halfi, uyumok İbtemiyorum. 

Kutanı knrı . ık. lfattil, her 
vnkıt zovklı:ı dınlPdiğ m sur· 
lıoş SO\: malnrı, lı .A uk~am 

heni. tam nınn 's il<' nlfıkndar 
ı.ıtmivor . 

- ~ant iiı-ü ~e~·i)'Or; ya-• < 

rın ıln i~t::ınbulda uyumıya-
ı·a<rıma nıızrırnn . bu nkşam n 

lıir iki s::ıat kıH~tirmeliyiın .• 
Miisoadenizle hayım . 

Hayli rıvıtmı~tı: 

_ S':rn.. dar . D1q~ı nız 

ıloğru . Hıı:-u .. HPp beraber 
' 

ol olsnvdık .. Mud11mki . l'Pki. , 
Rirnz durdnktat sonru: 

- Aman hrykor.. Knr· 

l · l Btı nksam hep bo' eşın .. 

raber Aµ-l ı>nrcP ktik. . Fnkat 

ben .. Bu o'musnydı .. Ben ,le 
mal isteın~diğim kfül:ırılır ... 

Namussuzun .. (:el İstunhulda ı 

y:ın . nın .. S ınn, en alasından 

korı .. 'f,ı k. Takdim oıleyim. 

Lfikin . Bu akşam. Bu ak~ıını 

vapurdıı karı~ı z olmıuıın, ıl:· 
miştim .. Malfimnliniz. dPnız 

iızerind·· , insanın hissiyutı, 

kn harır . 

~1ulıiınaliııiz. in:-;:ınlar iki 
~·eşittir .. 

Mıi,:.hpt. vı• mAnfi olurlar . 
~amussuyunı höyleılir ;iiı. ıli 
biz rnii~het Karı k.sını ıne· 
, .. 

n ıı .. 
Hiz insanlnr. pil:lkl:ır gibi

yiz .. Kontroplii k falan . ~u 
mu:;;suzum .• 

r>ımiz bizi .. 
Artılr, :rnsmok hılıniyordu. 
Kon.fi kı·ndinıe: 

llcyg.di hey. dıyordum; 
iı;ki, kuzuyu kurt ynpt ~·ı 

ıribl· buzısını ,in, fılozof ya-
r:- ' 
pıyor. . . 

V ~ tekr:.ır ınusr.ıaılPsinı rı 

c.ı ederek ayrıldım ... 
Etrafı mı seyrcllerek yürü

yorum: ~umde, konPpe üze· 
rinde bııtt ıniyı>\nir.f' sarıl
mış, birhıderinf' yosl!lnın ~ 

hir çift.. Oturduklorı yerden 
ne tatlı uyku kestiri)orl:ır. 

Yanıboşların .lo, valizini lcen· 
ıli..;in,.. yastık )'\.lpmı ~ yuhıız 

başı ını•yılando snrı~ n bır 

kızcağız : O kuılar mr.ısum bir 
uyuyuşu varki . 

Hele şuna bakın ; vapuru n 
ı)'iivertcsini e,•j f ırzederek, 
~ 

uzun ent:ıri::;ini giymj.., dem 

lf'niyor . 
Boşkn bir knneped11 uyu

yanlar: Kımi~inin, bo*' omu· 
;,tına dü:ı rııÜ§. hir kısmının da 
ayoklnrı )'erde vÜ<"uıln kııne· 

pede. 

Aal\drn iniyorum. ornr-;ı dn 

hAmhaşka bir fi lr.m· 

TORKDILJ 

Yolculuğu 
Bir ırraıııofon <lurıııadun 

~ 

c rlıyor: 
Senelerce aşkı anmış, 
O kız aşkı oyun sanmış; 
Hem aldatmış hem aldanmış: 
Diyorlar ki aşk yalanmış ... 

Grunıııfonuu y:ıkınırıdu 4.5 
kı şilj k bır grup .. llepsi Je 
bu~dıış kurup olu• muş: Ho. 
p:s ; ıl t' . :o1ig ır ıı İ\·iyor . Yine, 
Jı~psi df', lırnşu~ıı,a.Jon. ma· 
hzun bozuk. plft~ı dınliyorl-

ur. 

Biraz sollarında. kav~ t 

c.>ılererc•::;iııe konuşun d Ç:'er 
hir grup: O •ııılcniyorlı.ır. 

Etr•ıt'ıı g-öz gt>zıl riyorum: 
Büzulerek vı•ya tıöyll' boyu. 
rıc.t yatarak uyuyunlur mı 

urar111. dedikoduyu vopur· 
,la bıle ıhmal etmıyerek •le
rtleşcn kadınlar ın·? 

Tiı-.ıretle uğraşcn yalnız 

hir kışi var: ben dıy~yım: 

Kahvrci. Sf:'rı: 

lluyır. ıle: meyhaneci .. 
ller ikisıni dı> ynp.yor . 
Bağırır koıı: \ 
-Ç ıy, kahve huyuıı; diyor. , 

Fukut, mütemadiyen rakı 

taşıyor .. 
fl ·· r :sattığı do. ate;? baha 

~ın.ı .. 
~ , .. 
""* İ.;t. ınbııldun dö.ıÜ:?Ütn pı:k 

giızel olJ u. 
Boğazdan l\Lırmuruy.ı ı.'ı

kırıcıya kud11r dt:niz, okudur 
sakindi ki ... 

l lerkes ~överlt!lle. bıraz ... 
sonrn kuvbol..c.ık olun cun· 
un İstuwnbulun ı~ıklı ge· 
ccsini. boğ ızın ı~ ltılı 

sul,ırını seyrediyor .. 
Hir tarafta, bir ınıın•Joli

uın tellerinılen « Poemn» tan
ı.ro:;ıı, ulı.~nlıp yiik8eliyor .. 
· Diğer tara(ııı , «Kuryoko» 
yı söyliyen birka~· dulj kan 
lı .. 

Yıı nı h ıış mdn. bir gı.:11\' hı 

ruz e\·el tanı~t ğı k..za ba· 
kın. neler sövliivor: 

w w 

- Nı~ tuhuf d t·ğ' ilmı '.1 • D~-

niz, ışıltılı sular, insundo. 
n~k ıhtiyac·ırıı okaılnr &uvvet· 

li hi~scttiriyorlnr ki .. 
Boş kulpler, ı\olmak, :.ığ

ı ı. • t' zına kuunr do.m:ıa. ıs ıyor ... 
Bu <rüne kndnr sevmek ih

l"'l 

tıvııeı ilıı kıvr.ıııılıf:'ımı bil· 
miyordum . F:.ıkat. bu Lk· 

~illl • 

Belki de sızı 

i~:in .. 
ÔtPsİnİ yaz:ımıyaı•uğ'ıııı; 

\'llnkü, scı~· mu lı yor ılı ı lı k:ı n 1 ı. 

~'f~* 
Sahil ı·ocuğJ nlmaılığıın 

hulde , lıPnİ elen z tulm rıı .. 
Hu ak şo'nı drı öyl 1• o!Ju ... 
Vııpıırıta istifra E•ılen Pılrı

ne .. 
ıJnhırın , ul'ıklı vaziyctl('

rini seyıetmPk 
şuma gıdiyor ki. 

o kaılnr ho· 

Hele sağıınılak i ıs:R rkes 
katl ı nrnın, ı;erke~c~ lrnğ ı rn· 
rak atrluıııusı. oflumu~ı gö 

~ . 
rült•cwk bır manznru t c.>~ kıl 

ediyor .. 
IWerini. havuy:ı kuldıru

rak bir şeylı·r :;öylüyor .. 
Yanınıbki Çerkes ll~lik:.ın· 

lı arıl tt ı d'l, güle güle bny 
ıldım .. 

za va Ilı kudıncı•ğ z, 
bütün eşy:ı
damış .. 

Evela, küçük sı•petı; on
dan sonra nşyo ılnlu saml -
gı ... Sırn diğArlerine gelmiş. 

Sab:ıhn kadar hir şeyi kn· 
lmıyacak anlaşılnn ... 

** Dii cşüniiyorıım ı1n; 

lumdimu kızıyuruw: 
(\ i mtiyazs ız, s ımfs ı z 

kondi 

kay n 

SAYFA ~ 
ML !SMMfSUhki!dL!! 

İtalya Habeşistana büyük bir P.$ iti Mı hal edilmiş olocn
ktır. Y.ılnız birnz zamnn 

için tehir ellilmiş bulunne
aktır. Bu tehir Hab"~istan

ın le.hinde olncaktır . ~)ün ki 
O~rt'sıoıif llnheşist:ının /.Pjlo 
li~ ınını elde etmr·klC' i~teıli
ği şekılde h:ı.rı~·ten ~il:l h ve 
c·ephanP c· ·lbf'clebilccı klir. 

ord topladı. 
( Ba;;; turaft birinci ı::uvf ıda) 

• w 

ahedesini imzr4fumış olan 
Fr n~u ve İ ngıltPr e ılo an. 
İni>ııı z.lan o ı.:P, llubı §İ8ta

na bu yolda hir mur::ıN•tta 

hulun ıııı yncak t ır . 

İtalya - Habeş nuselasinden 
doğdn bıı anıaşamamazııt 
İl g.oı nalc l>'italin 3 tı m

m uz 935 turihli sııyısında «'l'a· 
srıh t>clelinı!» Ba:-;l ğı altında 
şu yazıyj yazmıştır 

« \Jıı soliııınin İı gıliz teki f
lerirıi rt.hiJutıııPsİ üıeriı e 
Elenin A varrı kamnra::ındu 

ı-~hur eltiği tı•ı ssiıf,Pre wu
kabil İta lyanın haklı Jnvası· 

nın ln(J'ıliz ihtır ctsa tı tJraf.n-n 
ılnn :ınluşılom·ım .. ı::ıı vurdır . 
!laklı da-vıısı şuduı: ltalya 
ha~ka ü !kıılcrin bıllın~:;:u İn. 
gıltr!re ıio s ıyc1 al Vd t·kono· 
mik ••eli"imleri i~·ın. ~ömur-r- ') 

(J'clerıni gen :--letmek husus-
,:, "" ~ ... 
ufül,aki ha t l11r •nı, kl'nl\ısı l\'-

in de \stenı e ktcılir. 
ltalvo. mPıl eni Vf' insnni 

bir hi'zcnet görm<'k iızere 
lhtbe.:;İstnn ile ılostluk ve 

'3 

i;?birl ik uııı:ıhede~i yapmış 

ili llulP~İ'-lan bu ınuo }ıpde 
ııhk,\ırı nı ay-ı k .ıltınn :-ılmış 
\·e yirmi heş ::,enrdt·ııberi 

hnlyan sönıürg • le ıini silı1h 
ile tPhılit d" P.rlı~w-.Jmiştir. Bu 

u~rnı~ bir ktillcıı olduµuııı1ız 
halıle , vapurda, öylo müthiş 
bir sınıf ayrıl ğı gözo <;arpı
yor ki .. 

Bir tııra(lıı. kuru tnlıta iız

erindc, böğ'üren, inlıyen bir 
kütlf' .. 

()·'Yer torııftn ıla komnrola-
rın ı l~~ hC' r türlü i~tirulu11i 
temın eı!ilen ek:1bir sınıfı .. 

Paro, nPlPr yuptırmıyor . 

*~: 
B ınuırmnyn f{elmiştik .. 
~1erak ~ıliyordum: l)~rkes 

kaılını, t>şyulıırını bir f..ıkire 

mi vcı cı.:P.k, yoks::ı dc-.nizo 
ıuı utııı•ak, diyo. 

Biraz sonru. 11 manz ır:ı 
ilo kar~ılu~tım: ı,,:erkc·s kodı 

1 

n , butün ~şyal.ırın·n" on ku· 
ruşa giitiiT ıılmı•. ı ı\· ı n. tı.ım.: 

nı 'ıllurl . \'"tin bir pnı:ırlığ"a 
criritınıı .... tı .. 
:"" . 

/vlehmet Tuğrul 

nlor nıudufaa dmc k \'C do 
ö-u Afr.kuc; ,oıln :ı~nyışi temm 
b 

cvlemPk ltalyo kın h r ÖdPv-

d~r. İııg ıltPre it~lyanın vazi
yetini tnkoir .... ımenıekteJir. 

İngiltı!rcııın ıleri ~urduğü 
teklıfıer şö) le hulasa e Jile
hılır: 

<dlubr•şistan Og:ıden kıta. 

sını ln·• ılter,.ye '"rkedecek o . 
ve İngıltcre bu kıtnyl !tal 
yoyu devredecektir. İngıhe 
ro buna karşı kemli Sor: uli 
8Ömur".:ısıııde z, iıa lımun 
ılo der~ıze doğru, llıılw~ s· 
tJnu yol verl•Ct>k b.r topruk 
tı•rk tıdee.•klır. İn~iliz tek
lifıorındc İtnlyı:ın sınırlılrını 

11 IH·~ 1 stJn tec:ıviizlı·rine kn
r;?ı hımaye eden bır bahis 
yoktur 

Habeşis• an İt.1lyıırı mulrn 
ddes haklarına k ırşı ırtı~!ip 

ettı rrı butün tec n·üzlerden 
cez~ z kal:ıea kl r. B l:'lkıs 
lln beşistan bu tarzı holden 
fozl a cesaret kes beıleee k. 
ı·ünki İn.,dtor<'llİ!l bir müt· \ :-. 

tefiki hn!ıne ~.rmes 1le yük
sek bir mevk ı alacaktır. 

Bu suretle itn:von _ ilah 

1) i ;, e r t.Hartnn ıla n 
İ n g ! 1 t P r e n i n 1 in be-
s stnnıı vermek islediği Ze
ıl a \' t kın t; s ı « m :ı h re r i » 1 n g il
tı ·re için ekonomik hir föy
d ı olaı'ak fakat buna kar~ı
J,k lrnlynyn zurnr verecek_ 
cir. Çıin ki il ıbeş:::ıtnncı giılt>n 

eşyanm ~ •\·mesı kin, 1928 
ilah ş italy:ln unlu~rıı:ısın 

da ılni sıirii miiş ulnn Assob 
yolunun artık gero
,,.i kulm ı vaco ktır 
t"> "' l -og ıdau toprakları ' egcr-
siz lir. İtalytı şimdi t~rıoıa 
(ziraatı>) ycnamıyan bırçok 
topr.ığ:ı f'Oh ptir. Bundun 
dol ıyı hir <·9k kilometre mu . 
rabhul ı k i~p yarJmtz topra
klar ch•gil. ışlerıecek alanlar 
(salıalor}l arnmaktodır. 

ltnlynnlar ılf'ğil, lıiıhin n
cunnn nomu .. ıu adamlarına 

bu lı·ık 1 k:.ıti anlatmak lüzu
munu h,sselti k. 

t TÜRKDİLı Neşriyatından: ... , 

Balıkesir Doğum Görenek
leri Ve Gocuk .• 

. ' 

.\luallim A. Osmu 11 

Tetkik esen 

(35) KURUŞ 

* 
balikesir Hal Adet 

inanmaları. 

Jhı·ıllim· /{emal Ö:er 

Tetkik eseri 

(30) I~URUŞ 

Tf'HKDİLİ EYİ~OE S.\TILIH. 

.y 

için Lü3 iımlü [şyaLarı 

ı~adan llcuJ _·c7f lm!J 
.. en eyı ~~ 

1 YA.GLARJNI 
ı 'Burada bula biH-yqr~ 

erde 
Pv.11 u ~ ve ~ene b er Dü~eniriı 
HEp Bvia.da11 Altrı'X_ 



r:':'I 
~ 
t::1 , ... 
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ALISANE 
Sİ YEMİZ! 

AIPl'umuııı .-it ktrik lı·vaz oı vP tı ~İ~:ıt rı z ı-lı•kt.r k. 
motor, Jinamo mo1or. su tulumhtdnrı. soğ'ıık hrı,· ı 

dolııplnrınızı. vantılatör. su ıEııtnıa :ılı>ti ve saır 

tatbikatı Plektrikiyt• cihoılnrınızı: 

WWWWWW#WWWW- ~----·----
~1n;-;::ı, ıluvnr lı·I· fon \'ı> s:ıntırallorı. 1 1. z .la1or. 
pi, zil Ye zıl no nflrhtörl.!rİ, ve "'air lı:\·az•ııı:ıtırıızı, 

H advo: . 
Herzamnn rnomoun kalac<.1Qınız pr..ı.tık l:ullanı~lı 

Phılrp5 rudiyoıunu ve radiyogrı•mofonunuzu , pik 
np vı· elektrikle ~:alışır g-rnmon moto: ün ıizıi; 

-.. D.ııııı ı piyasoya yeni ~:ı lı::an ve yeni artistlerin : 
p\oklorını ve ttromofon makine ve levazınıınıı ; 

- Fot.o~raf: .. 
Bütiı rı ılıinynca senelerden he ri tanın mı ~ 1 Koduk l 
lr gılız {ıoiE<sl Alman (abrilı::olurının en son sistem 

fotogrof makineleri cam. filim. kort. k ağıt. rontgen 
fılım ecza ve sair levozııııntınızı amatörler i(·in fılim 
banyo ve kopyalarınızı ve uğrnnrlismunlarınızı; 

6 - Ferıni gözlü~: 
' 

7 

Reçetd •rırııze uygun çok tı>mİz ve prırlak görme k 
istediğiniz gözlüklerinizi. zu' kınize görf' .;·er~· ive· 
lerin:zi 

- Saat vt• ~Hiet•vlu·ı·at: 

(Aılı·vi meslekleridir) cep, kol, nwsıı. Juvtır soı tle
rinizi V<' madalyonlarınızı 

Kerııali emrıİVPllt• . 
Hükfımı·t cııddesinde 

M. HUL ÜSİ ERDİN 
~b;!aza~ından t~tlarik VP lt~mi n Pt nwlisi ııiz. 

E!5!22 ·-

1\ 

1TRKDILI 

lıktan: 
~lı•rlı.ı·z k ız l!"ının no h.yt> ,·e köy! ·rıle herahı•r bina 

y JZıın na memur eılilrn ko·ııi:-yon ynkınıla gderı·k v11zi· 
feye bnşl yacaktır Yozıın .. ~na~:nılo bina sahipleri vf> ki· 
ra cılur. i:-ntlJrı tahmın edikcı...k binaları komısyona gös· 
terip gczılirmeluri, biııarı1tı tahririne nit mıılô.rtHıtl.ı kira
lnrın miıtturınn rnütenllik hı·r tiirlii mnlıl•nntı vermı>IPrİ 

l,ızııııılır .. 
Ru hususa riayet otmıyenlı-ırden ve kasten yaıılış 

malııınnt verenlerden 1837 numaralı bina vı;rgisi kanu
nunun 16 inei maddflsi muc·ıbince ve sulh mahkemrısi k ı-
rarıl~ 25 lirnrlan 200 lırnyu k:ıdıır para eezı1sı ulınncnğı 

ilan olunur. ( 382 2) 

8 LI ESiR ASKERi SATIHAl 
K O iSVONU iLANlARI .. 

it.ti.kesir garnizon kıtaatının ihtiy:ı<'ı olı:ın yirmi bP~ hin 
kilo p ıtlıc' ın. on zı·kiz bin kilo kırmızı dıınıııti.:, hı·;; bın kiln 

tnzP l)'lnıyt•, ılört hın kilo y··~il lııber 29 Tenımuz 935 pa
zartesi ~iinü ~unt onlıf'"te ıhall'Mİ yapılmak üzere t.rı k c·k. 
s ltmP-ye konmuştur Muvııkkat tomin:.t miktarı 234 !ıra 
olup ıha) ·sı Kor knrnrgilh binosı y :-. r.ıntfo Kor rntınalmu ko. 
mi!l.yonunda yopılJı•;ıktır. 

:;i ırtn:ımeyi g-örm ck istiyımler i~ .rü:ılninJe ve i~ suat· 
!erinde komİ"\)Ona nıiiruenat edPbilırln. İsteklilerin muny. 
yen gün ve saııtte teminnt mı ktubu veyn makbuzlarilo 
komisyona nıürocaııtları. 

( 379 - 4 ) 

Tem uz 

Dağ Ilıcasında büyük tenzifôt· 

Suyu va ~avası güzel şifa kaynağı 

Baly ağ hcası 7 
'b' h r tur Yollıı:- ar.ılın, o'onıol ıl ve knmyon gı ı e 

lü n:ıkıl vushılarınııı l!-.lemf"!"İne ı•lverişlı "e f!ll 
zcltlir. 

1 . r ı . -ı,.-rı do 2 - Sııvg-ılı lıj\kını.z n l ı·u ıstı ıH e ı ve sag r. 

~une ·:-;j,,. fıııtlıır ınılırılmi~tir: . le 
b l k . l k aU il 

Hır kı~ı ı' ın unvo ,·e ı> ,ı ırnsı o nrı.ı ~ 
'.\ ~ -

yırmi b ~ kuru~ alınır 

. "'1 

3 - On ~ünden f.JZla kal:ınlarn nyrı<'a yiizıle 
t • il z 1 lil t yar 1 1 ı r . 

yır•··· 

4 

5 

6 

7 -

t ,_ -
Bıı v:ı n ve Hn,·lıır ıı:ın ,\, rı :ıvrı i~tir:ıh ıt ,·e 
nezznlı mah .ıılerı ~apılnı :;\ır . 

rdır· 
ls ti yenlcr İ\·in huı-nsi bun) olu odalıır dıı v3 

3 tak 
Arzu ı den ınlı~t<. ri!cre yemek-, Jrnrvolo ve Y 
tı~min edilir. 

za· 
Havası vP içime suyu da ı.,·ok güzl:'ld1r. Aynı 
murıda wı yi hir tobtil huvn yeriılir. '{O. 

Yurdumuzun pek fııydalı ve ilimizin bir'cek ~1 

0 
ve sağlık yeri olon «Balya Dağ Ilıcnsl)> suyun 

8 

ve havasınılnn ı z bir para ~arf le ist•fııde etrrı~· 
1 . . l 1 lk ..... 1 'd ccklorın nını snygı ı ıa mıızu ogul er \'e ~' e di· 
\'Ok memnun ve f.ıyc.Lılnnmış olncu1.:Jarını ı;;ım 
den müjrlelerım 

d· 
ller 1·11111:1 rtı•l'I; ~iınu s'aat 15 Jı! J\ b .• lıııne lı l'll~ir 

nn doğru llıcuya ku ptı l<:t\:tı vurdır. ( :ıdıp gı•lın,0 ~ ·Jl ı 
liruılır Kapt.ı kuc,:tıyı götiiru tutmak istiyunlerırı ) ı:ı.,ı 
civarında lbrah im Snmiye haş vurmaları. 


